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Ik geloof dat unieke zaken van zelfstandige ondernemers een verrijking
zijn voor een handelskern. 

Daarom wil ik jullie inspireren om succesvol te zijn door meer klanten
naar binnen te trekken en een meetbare winst te creëren.

Dat doe ik met passend advies, praktische tips en slimme ontwerpen.



‘I do not believe in experience shopping…
people don’t go to stores to buy experiences,

they go to stores that fit into their life experience.’





Eigenlijk moeten we vandaag de dag niet meer spreken over een
(transactionele) winkel maar over een ruimte die heel veel rollen

te vervullen heeft: van instant fulfilment en convenience tot 
merkbeleving, leren en het creëren van een community.



Verkopen is niet langer het doel,
maar wel het resultaat van alles wat je in je zaak doet!









Stop met verkopen! Begin te vertellen en te delen.





WAAROM MOETEN MENSEN BIJ JOU BINNENSTAPPEN
EN NIET ERGENS ANDERS GAAN WINKELEN OF ETEN?



WAT IS JOUW KLANTENBELOFTE?













Een klantenbelofte maakt je zaak uniek en dus onmisbaar.

Het is je referentiekader voor alle belangrijke beslissingen.

Het is de basis van geslaagde mond-aan-mond reklame.

Als je zegt wat je doet moet je ook wel doen wat je zegt.



Simon Sinek – the golden  circle



BELEVING

















BELEVING IS HET CONSISTENT DOORDRENKEN

VAN JE FYSIEKE ZAAK EN JE ONLINE AANWEZIGHEID

MET JE AUTHENTICITEIT, JE PASSIE EN JE KLANTENBELOFTE.



STOPKRACHT

























VERLEIDING



















IMAGO













EERSTE
INDRUK

























Beschouw je bezoekers als gasten.
Onthaal ze als genodigden en laat ze ook met 

datzelfde gevoel naar buiten gaan.



De eerste indruk bevestigt dat je klanten aan het 
juiste adres zijn.

De laatste indruk overtuigt ze om met plezier terug
te komen.
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inkom

speelgoed

etalage

etalage

mode

zwangerschapskledij

geboortelijsten

onderweg & op stap

slaapkamers

bad & verzorging

“mama”

promo &
impuls



Baby-artikelen Mode

Voor



Baby-artikelenMode

Na

+140%



Merk 1
Merk 2

Merk 3

Merk 4
Merk 5

Merk 6

Voor



Beauty

Welzijn

Baby 
verzorging

Bad & 
lichaamsverzorging

Na



















toog

toog

kassa

chocolade en biscuits

broden



toog

toog

kassa

chocolade en biscuits

broden



toog
koeken

Zelfbediening (pistolets, croissants, broden)

kassa

impuls impuls impuls





COMPETENTIE

































COMMUNICATIE





































SERVICE
ZONES
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